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 0221نجريً  XVIشيڌ „رڊيييس ىهتر 

SINDH ORDINANCE NO.XVI OF 2001 

 0221 „رڊيييسۿ ترنيم( )ٻي ناليات شيڌ

THE SINDH FINANCE (SECOND 

AMENDMENT) ORDINANCE, 2001 

 ]0221نئي  11[

۾ ترنيم  1991شيڌ ناليات ايڪٽۿ „رڊيييس جيٍو ذريعي 

 ڪئي وييدي.

ڪرڻ ۾ ترنيم  1991شيڌ ناليات ايڪٽۿ جيئو تً 

 جيڪا ٌو ريت ٌَىدي؛ۿ „ٌيپئي ضروري ٿي 

واري اعالن  1999„ڪٽَةر  11صَةائي اشيهتلي ۽ جيئو تً 

نَجب نعطل  1تحت ۽ پروويزىل ڪاىصٽيٽيَشو „رڊر ىهتر. 

 „ٌي؛

۽ جيئو تً گَرىر نطهئو „ٌي تً نَجَده صَرتحال ۾ تڪڙو 

 قدم کڻڻ ضروري „ٌي؛

ٌاڻي تيٍو ڪريۿ نٿي ڄاڻايل اعالن ۽ پروويزىل 

جَ پروويزىل  1999ڪاىصٽيٽيَشو „رڊر شان گڏ پڙٌَ 

ۿ چيف ايگزيڪيَٽَ 9هتر. ڪاىصٽيٽيَشو )ترنيم( „رڊر ى

جي ٌدايتو تي ۽ ان شلصلي ۾ نليل شهَرن اختيارن کي 

اشتعهال ۾ „ڻييديۿ شيڌ جي گَرىر خَشيَء شان ٌيٺيَن 

 „رڊيييس جَڏي ىافذ ڪرڻ فرنايَ „ٌي:

ناليات )ٻي ترنيم( شيڌ „رڊيييس کي ( ٌو 1)  .1
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 شڏيَ وييدو. 0221„رڊيييسۿ 

 01وييدو تً ٌي فَري طَر الڳَ ٿييدو ۽ شهجٍيَ (0)

 فيتروريَء کان الڳَ ٿيَ „ٌي.

 ۾: 9جي دفعً  1991شيڌ ناليات ايڪٽۿ . 0

نال (. شيو تي اىفرااشٽرڪچر جي نرنت ۽ ترقي الِء 1“)

شيڪڙو شيس لڳائي ۽ جهع  2.1ڍورائڻ تي اييدڏ خرچ جَ 

شتي کڻائڻ ۽ صَةي اىدر ڪئي وييدي ۿ اىٍو جي روڊ ر

داخل ٿيڻ يا صَةي ڇڏڻ کان اڳ کان يا نلڪ  نحفَظ طرح

کان ٻاٌر وڃڻ الِءۿ ٌَائي جٍاز يا شهيڊ ذريعيۿ اٌڙي طريقي 

 جيئو ةيان ڪيَ ويَ ٌجي.

(ii)  نَجَد وضاحت کي وضاحت“I ” َطَر ٻيٍر ىهتر ڎى

وييدو ۽ وضاحت کي ايئو ٻيٍر ىهتر ڎيڻ کاىپَِء ٌيٺيو ىئيو 

 وضاحت شانل ڪئي وييدي:

 C„ٌي نطلب جَ . ٌو دفعً جي نقصدن الِء نلًٍ IIوضاحت “

اىدر داخل ٿيڻ تي ۽  کان نالقيهت شيو جي نالڪ  I۽ 

صَةي جَ اىفرااشٽرڪچر اشتعهال ڪرڻ تيۿ ۽ ٻيو شيو 

 ؛”الِء قيهت جيڪا شپيگ ڪاغذن ۾ ڄاڻائي وئي „ٌي.

(iii) ( ًکاىپَِءۿ ٌيٺيو ىئيو ذيلي دفعً شانل 0ذيلي دفع )

 ڪئي وييدي:

ادا ڪيل شيس جي دعَيٰ تي ڪَ ةً فيڊ واپس ىً ٿييدو (. 3“)

جي اجازت ىً  يل شيسڪوڌيڪ ادا يا غلط فٍهي ۾ يا ڀل ۾ 

ڎىي وييديۿ جيصتائيو اٌڙي دعَيٰ اٌڙي شيس ڎيڻ جي ٽو 

 نٍييو اىدر ىً ڪئي وڃي.

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت  جَ „رڊيييس  ىَٽ:

 الِء „ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي

 شروعات

Short title and 

commencement 

جي شيڌ فياىس  1991

 XIIIايڪٽ ىهتر. 

 جي ترنيم

Amendment of 

The Sindh 

Finance Act 

No.XIII of 1994 
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